UCHWAŁA NR XXVII/177/16
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w formie pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska
na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacją przedsięwzięcia ujętego
w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa
przedszkola gminnego” w technologii budynku niskoenergetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911,
1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,
1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę w roku 2017 ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Efektywne wykorzystanie
energii” – LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej w wysokości
1.176.600,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych
00/100) oraz kredyt długoterminowy w roku 2017 w Banku Ochrony Środowiska
z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Środki z pożyczki oraz kredytu przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego
deficytu w roku 2017 powstałego w związku z realizacją przedsięwzięcia ujętego
w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją 1.3.2.7. Wykazu Przedsięwzięć do WPF
dla Gminy Widawa o nazwie „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola
gminnego”.
3. Uruchomienie środków pożyczki w kwocie 1.176.600,00 zł nastąpi w jednej transzy
w 2017 roku.
4. Uruchomienie środków z kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł nastąpi w pełnej
wysokości w roku 2017.
5. Pożyczka będzie spłacana w latach 2019-2029, zgodnie z harmonogramem:
- w roku 2019 kwota 28.697,00 zł,
- od roku 2020 do 2023 rocznie po 114.788,00 zł,
- w roku 2024 kwota 114.791,00 zł,
- od roku 2025 do 2029 rocznie po 114.792,00 zł.
6. Kredyt w BOŚ będzie spłacany w latach 2018-2027 w oparciu o harmonogram.
Planowane raty spłaty kapitału będą następujące:
- w roku 2018 kwota 100.000,00 zł,
- od roku 2019 do 2023 rocznie po 150.000,00 zł,
- w roku 2024 kwota 300.000,00 zł,
- od roku 2025 do 2027 rocznie po 450.000,00 zł.

7. Pożyczka, jak i kredyt zostaną zabezpieczone odpowiednio wekslem „in blanco”
z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
§ 2. Zobowiązania finansowe, jakie powstaną w wyniku uzyskania pożyczki
i zaciągnięcia kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa a także zamieszczenie jej treści na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

